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A) Schvaluje:
 

1. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. L. S., bytem ***, na období od 
1. 8. 2020 do 31. 1. 2021.

2. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
K. N., bytem ***, na období od 
1. 8. 2020 do 31. 10. 2020.

3. Prodloužení nájemní smlouvy p. 

B. M., bytem ***, na období od 
1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

4. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
R. M., bytem ***, na období od 
1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

5. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. J. J., bytem ***, na období od 
1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

6. Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. IE-12-2006429/
VB/6, Borohrádek-Holice, propoj 
VN3970 a  3846 mezi smluvními 
stranami: oprávněná ČEZ Distri-
buce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 

Děčín zastoupena a povinná Měs-
to Týniště nad Orlicí a ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

7. Záměr prodeje části pozemku p. 
č. 1446/53 v k. ú. Týniště nad Or-
licí, dle geometrického plánu č. 
1946-53/2020 vznikne pozemek 
p.č.1446/56 o výměře 48 m2.

8. Nabídku na akci: „TDS a koordi-
nátor BOZP na realizaci stavby 
„Cyklostezka Týniště nad Orlicí - 
Křivice“ firmu IRBOS s.r.o., Česti-
ce 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, 
IČ: 25933094, za cenu 342 270 Kč 

včetně DPH a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

9. Vítěze výběrového řízení pro ve-
řejnou zakázku „Cyklostezka Tý-
niště nad Orlicí  – Křivice“ firmu 
PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 
00 Praha 10, IČ 43005560, s  na-
bídkou nejnižší ceny 9 439 000 Kč 
bez DPH a ukládá starostovi města 
s vítězem smlouvu podepsat.

10. Rozpočtové opatření č. 5/2020.
11. Příspěvkové organizaci Mateřská 

škola – Město Týniště nad Orlicí 
(IČ 750 15 048) na základě žá-

Vážení spoluobčané,
jako starosta se vás snažím pra-

videlně informovat o  aktuálním 
i  budoucím dění v  našem městě. 
Často je to z pohledu investic, pro-
tože ty jsou pro nás všechny pod-
statné pro zlepšení kvality života. 
Samozřejmě to z  pohledu jedince 
nebude, a  ani nemůže být, nikdy 
stoprocentně košer. Nelze splnit 
naráz všechna přání. Jako celek to 
ovšem pro město a  jeho okolí má 
význam značný.

Rád bych vám sdělil, co vše se 
v nejbližší době začne dít z hledis-
ka stavebního nejen ve městě sa-
mém, ale i v našich obcích. Během 
prázdninového času probíhala vý-
běrová řízení na budoucí zhotovi-
tele plánovaných staveb. Ve svém 
minulém reportu starosty jsem ho-
vořil o rekonstrukci základní umě-
lecké školy a cyklostezce z Týniště 
do Křivic. Obě tyto akce mají tedy 
již za sebou vysoutěžení dodavate-
le, se kterými jsou již i podepsány 
smlouvy o  dílo. Máme za sebou 
i  úvodní schůzky s  těmito firma-
mi ohledně organizace staveb a fi-
nančního plánu. V  případě zušky, 
kde je investice financována plně 
z  rozpočtu města, začnou práce 
v  těchto dnech postupnou demo-

licí sousední vykoupené nemovi-
tosti a hrubou stavbou nové části. 
Celá rekonstrukce bude probíhat 
při nepřerušené výuce ve škole.

Další akcí, která již zná jméno 
smluvního zhotovitele, je cyklo-
stezka podél silnice II. třídy na 
okraj Křivic. Činnost se zahájí též 
v podzimních měsících a bude spo-
jena nejprve s odlesněním budoucí 
trasy a přípravou pláně. Ukončení 
je naplánováno na polovinu roku 
2021. Já osobně budu velice rád 
za další bezpečný prostor pro pěší 
a  cyklisty, což tvrdím i  v  souvis-
losti s nedávnou vážnou dopravní 
nehodou v tomto úseku. Tato akce 
bude nejprve celá zafinancována 
z  rozpočtu města a  po jejím do-
končení se větší část prostředků 
vrátí ze získaného dotačního titulu. 
To znamená, že budeme financovat 
dotačně neuznatelné položky.

V  souvislosti s  budoucí velkou 
a  mnohými očekávanou investi-
cí Správy železnic v  našem městě 
v  podobě podjezdu musím bohu-
žel konstatovat, že tuto akci čeká 
nucené zpoždění začátku. Teprve 
v  roce následujícím dojde k  vý-
běru dodavatele a  navíc bude mít 
na zahájení nesporný vliv probí-
hající rekonstrukce pardubického 
nádraží na hlavním železničním 
koridoru. Nicméně se stavbou 
našeho budoucího podjezdu úzce 
souvisí i  odlehčovací rameno ná-
honu Alba vedoucí přes město. 
O jeho převodu (směnné smlouvě) 
do vlastnictví města vedu s  Povo-
dím Labe poměrně dlouhou dobu 
jednání, která věřím, že úspěšně 
již zanedlouho skončí. Koryto by-
chom chtěli do budoucna, alespoň 
částečně, přeměnit v  koukatelný 
stav s  návratem vody do krajiny. 
Vše je samozřejmě na začátku, 
i  projektovat můžeme teprve, až 
budeme tok vlastnit. Vše tedy se 
vším souvisí, a  i  když jednání tr-
vají i  na můj vkus docela dlouho, 

je nutností je dokončit. S korytem 
je technicky počítáno v  případě 
odvodu spodních vod z retenčních 
nádrží v místě podjezdu, ale even-
tuálně i  okamžitých přívalových 
dešťových vod, které stečou z pří-
jezdových komunikací do vlastní-
ho tělesa podjezdu.

Samozřejmě se nemohu ne-
zmínit o další velké a dlouhé roky 
připravované investici v  podobě 
podtlakové kanalizace Petrovice/
Petrovičky s  tlakovým vyústěním 
na ČOV v  Týništi. I  ta již zná po 
soutěži jméno svého zhotovitele. 
Akce započne předáním staveniště 
do konce letošního roku, ale v nej-
větší míře proběhne v  roce násle-
dujícím. Financována je Dobrovol-
ným svazkem obcí Křivina, který 
je vlastníkem vodohospodářské 
soustavy, a který jako částečné pl-
nění využije dotačních prostředků 
získaných z Ministerstva zeměděl-
ství. Tuto stavbu považuji za nut-
nou a přínosnou především vzhle-
dem k ochraně životního prostředí 
i  k  samotnému komfortu bydlení 
našich spoluobčanů. Navíc to bude 
svým moderním řešením stavba 
technologicky zajímavá, na což se 
osobně těším. Než akce začne, do-
jde určitě ke společnému setkání 
zúčastněných občanů s investorem 
i  dodavatelem stavby k  vyjasnění 
detailů i zodpovězení otázek.

Tímto jsem vyjmenoval přehled 
zcela zásadních investic, které jsou 
připraveny k  realizaci a  které nás 
zanedlouho čekají. Z  hlediska fi-
nancování je skladba prostředků 
řešena vlastními zdroji, dotačními 
tituly se spoluúčastí a  dofinanco-
váním z  peněz z  rozpočtu města 
či svazku, úvěrovými smlouvami 
i  třeba předfinancováním nájem-
ného. Rozhodně ale potvrzuji, že 
tento mix možností financování 
je podroben zodpovědnosti pře-
devším ke zdravému splacení do 
dalšího období.

Jelikož je již na spadnutí pod-
zim, začne se opět pracovat na 
rozpočtu, rozpočtu na rok 2021. 
Prozatím je na příjmové straně 
znát úbytek i  po kompenzacích 
státu. Příští rozpočet má pro mě 
z tohoto pohledu další neznámou, 
nebo přesněji řečeno ne úplně zná-
mou, s  čím je možno počítat. Asi 
v  tom nejsem sám, kdo si klade 
podobné otázky. Pakliže by mělo 
dojít ke schválení zrušení super-
hrubé mzdy, jsou to jen další ne-
malé prostředky, které budou státu 
chybět. Prozatím (v době, kdy toto 
píšu) se tento návrh neproměnil 
ve schválený zákon. Znamenalo 
by to opravdu velký výpadek na 
příjmové straně, se kterým se sta-
bilní státní rozpočet nemůže dařit 
úspěšně sestavit. Nižší daně a udr-
žitelný rozpočet, to skutečně nejde 
naráz zařídit. Rychlost půlbiliono-
vého deficitu byla skoro kosmická, 
opačným směrem to tak rychle 
v  ekonomice nikdy nejede, když 
není kde brát.

Tento prozatím nejasný výhled 
na příjmovou stránku našeho 
městského rozpočtu mě samo-
zřejmě právě z  pohledu dalších, 
budoucích investic moc klidným 
nenechává. Zatím to vypadá, že 
se chvilku pojede na neutrál, pro-
tože se logicky chybějící prostřed-
ky přenesou do rozpočtů krajů 
a  obcí. I  z  tohoto pohledu jsem 
rád, že týmově pracujeme s naším 
rozpočtem zodpovědně k  velkým 
investicím, které nás čekají a o kte-
rých jsem výše psal, i k nejasnosti 
finančního vývoje dalšího období.

Budu rád, když se následujícím 
časem přeneseme ve zdraví. Přeji 
si, abyste nepříjemnosti spojené 
s  koronavirem brali zodpovědně, 
ale samozřejmě i  s  nadhledem. 
Přeji vám příjemné prožití babího 
léta.

Libor Koldinský
starosta města

SLOVO STAROSTY - INVESTICE PRO LEPŠÍ ŽIVOT

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 40
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 17. 08. 2020
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dosti navýšení odpisového plá-
nu o částku 25 308 Kč z důvodu 
pořízení dlouhodobého majetku 
(myčka, interaktivní tabule). Po 
úpravě bude odpisový plán pro 
rok 2020 ve výši 88 344 Kč.

12. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí (IČ 608 
84 541) na základě žádosti a  dle 
ustanovení § 27 odst. 7 zákona 
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, přijetí neúčelo-
vých finančních darů od společ-
ností INGTOP, s. r. o. a INGTOP 
METAL, s. r. o ve výši 2 x 15 000 
Kč.

13. Příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Orlicí 
(IČ 712 30 980) dle žádosti v sou-
ladu se Zřizovací listinou vyřazení 
a likvidaci nepotřebného majetku 
z  důvodu nefunkčnosti, zastara-
losti a neopravitelnosti majetku.

14. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orlicí 
(IČ 712 37 879) Organizační řád 
a Vnitřní řád vč. příloh s platností 
od 01. 09. 2020.

15. Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí (IČ 
712 37 879) Ceník akcí, pronájmů 
a  kroužkovného pro školní rok 
2020/21.

16. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a  mládeže Týniště nad Or-
licí (IČ 712 37 879) na základě 
žádosti a  v  souladu s  ustanove-
ním § 30 odst. 2 písm. a) zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, čerpání rezerv-
ního fondu do výše 45 000 Kč 
na  vybavení dílny novým dílen-
ským nábytkem;

17. v  souladu s  ustanovením 
§ 31 odst. 2 písm. d) zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, čerpání fon-
du investic do výše 14 000  Kč 
na opravu podlahy v dílně.

18. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Městská knihovna Tý-
niště nad Orlicí (IČ 486 16 303), 
která spočívá v  navýšení limitu 
mzdových prostředků čerpáním 
fondu odměn o  12 000 Kč. Po 
navýšení bude limit mzdových 
prostředků pro rok 2020 ve výši 
1 482 108 Kč.

19. Na základě žádosti výboru teniso-
vého oddílu SK Týniště nad Orlicí 
nákup věcných cen (pohárů) ve 
výši 2 000 Kč pro tenisový turnaj 
neregistrovaných ve čtyřhrách, 
který se bude konat 29. 08. 2020.

20. Na základě žádosti výboru oddílu 
košíkové SK Týniště nad Orlicí 
nákup věcných cen (pohárů, me-
dailí, diplomů) ve výši 2 500  Kč 

pro turnaj dětí v basketbalu, kte-
rý se bude konat 05. 09. 2020 ve 
sportovní hale U Dubu.

B) Bere na vědomí:
 

1. Plnění rozpočtu města Týniště nad 
Orlicí k 31. 07. 2020.

2. Standardizaci geografického ná-
zvosloví Lesů České republiky 
Hradec Králové a  souhlasí s  ná-
vrhem na standardizovaný název 
vodní nádrže v  k.ú. Štěpánovsko 
na Lipava.

 

A) Schvaluje:

3. Rozpočtové opatření č. 6/2020.
4. Příspěvkové organizaci Základní 

škola Týniště nad Orlicí (IČ 608 
84 541) podání žádosti o  dota-
ci v  integrovaném regionálním 
operačním program pro aktivitu 
Infrastruktura základních škol, 
název projektu Modernizace škol-
ních dílen.

5. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
Ceník úhrad za úkony poskytnuté 
pečovatelskou službou platný od 
1. 10. 2020.

6. Příspěvkové organizaci Geriatric-
ké centrum Týniště nad Orlicí Ce-
ník úhrad za úkony poskytované 
v  domově pro seniory platný od 
1. 10. 2020.

7. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČ 428 
85 086) na základě žádosti a v sou-
ladu s  ustanovením § 30  zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, čerpání rezerv-
ního fondu do výše 35 000 Kč 
na  zakoupení 2 ks postřikovačů 
Milwaukee.

8. Umístění připojení k elektrické síti 
ČEZ pro zahrádkářskou kolonii 
ve Vrchlického ulici za bytovým 
domem čp. 940 na pozemku p.č. 
2035/1 v  k.ú. Týništi nad Orlicí. 
Všechny potřebné náklady budou 
hrazeny žadatelem o přípojku.

9. Výjimku z počtu dětí ve třídě pro 
Mateřskou školu – Město Týniště 
nad Orlicí dle žádosti.

10. Využití prostor Obecního 
domu Petrovice a  prostor přileh-
lých v rámci charitativní akce Bě-
žíme za JK Briliant, která se bude 
konat 17. 10. 2020.

B) Bere na vědomí:
 
Informaci finančního odboru 

o  odepsání nedoplatků z  podrozva-
hové evidence.

V  měsíci srpnu 2020 byly, z  dů-

vodu prekluze nedoplatků dle § 160 
odst. 1 zákona 280/2009 Sb., daňo-
vý řád, v  platném znění, odepsány 
z podrozvahové evidence tyto polož-
ky: pokuty uložené ve správním říze-
ní ve výši 4 000 Kč, pokuty uložené 
Městskou policií ve výši 5 000 Kč.

Nápravná opatření Základní školy 
Týniště nad Orlicí, které příspěvko-
vá organizace přijala k nedostatkům 
zjištěným při veřejnosprávní kont-
role.

Žádost manželů V., bytem *** 
o  prodej části pozemku p.č. 2286/1 
v k.ú. Týniště nad Orlicí.

Žádost manželů V., bytem *** 
o  vyřešení majetkoprávních vztahů 
a  nabídku prodeje podílu na části 
pozemku p.č. 342 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí.

Výsledek voleb do školské rady 
členů z řad rodičů ze dne 1. 9. 2020. 
Po dobu tří let byli zvoleni pan Ivo 
Dostál a Ing. Jaroslav Kolář.

Organizaci školního roku 
2020/2021 v Mateřské škole – Město, 
Lipská 259, Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá:

1. Projednat na zasedání ZM prodej 
části pozemku p. č. 2032/4 a části 
pozemku par. č. 2031/1, oddělen 
nový pozemek p.č. 2031/11 o vý-
měře 84 m2 v k. ú. Týniště na Or-
licí.

T: jednání ZM Odpovídá: Ing. 
Paštika J.
2. Projednat na zasedání ZM směnu 

pozemku par. č. 1988/4 o výměře 
105 m2, pozemku par. č. 1715/7 
o výměře 17 m2, pozemku par. č. 
1988/5 o  výměře 65 m2, pozem-
ku par. č. 1988/7 o výměře 21 m2, 
pozemku par. č. 1988/11 o výmě-
ře 7 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
o  celkové výměře cca 215 m2 za 
část pozemku par. 2035/1 o výmě-
ře  109 m2 (nově pozemek par. č. 
2035/16 v k. ú. Týniště nad Orlicí).

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
3. Projednat na zasedání ZM prodej 

části pozemku p. č. 1446/53, nový 
pozemek p. č. 1446/56 o  výměře 
48 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
4. Zařadit do návrhu rozpočtu na 

rok 2021 částku potřebnou pro 
případnou spoluúčast k  dotaci 
na projekt Modernizace školních 
dílen.

T: příprava rozpočtu 2021 O d -
povídá: Mgr. Oubrechtová I.
5. Projednat na zasedání ZM prodej 

pozemků k  chystanému prodeji 
bytových jednotek V Sítinách čp. 
723, 757, Týniště nad Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
6. Projednat na zasedání ZM žádost 

manželů V., bytem *** o  prodej 
části pozemku p.č. 2286/1 v  k.ú. 
Týniště nad Orlicí. Rada města 
nedoporučuje samostatný prodej.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

7. Projednat na zasedání ZM žádost 
manželů V., bytem *** o vyřešení 
majetkoprávních vztahů a nabíd-
ku prodeje podílu na části po-
zemku p.č. 342 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

D) Zamítá:

1. Požadavek ZUŠ Týniště nad Or-
licí o  využívání toalet v  budově 
městského kina Týniště nad Orlicí, 
které by vyžadovalo kompletní re-
konstrukci, a doporučuje řešit tuto 
dočasnou potřebu náhradním 
způsobem.

A) Schvaluje:

1. Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2020 o místním poplatku ze psů.

2. Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2020 o  místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a  odstraňování komunálních 
odpadů.

3. Obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2020 o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství.

4. Prodej části pozemku p. č. 2032/4 
v k. ú. Týniště nad Orlicí a části po-
zemku par. č. 2031/1 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí pro DSK stavebniny s. r. 
o., IČ: 274 99 031 za cenu 500 Kč/
m2 a poplatky s prodejem spojené. 
Nový pozemek p. č. 2031/11 o vý-
měře 84 m2 byl oddělen geomet-
rickým plánem č. 1942-22/2020 
z  pozemků p. č. 2032/4 a  p. č. 
2031/1 v  k. ú. Týniště na Orlicí. 
Starostu města pověřuje podpisem 
kupní smlouvy.

5. Prodej části pozemku p. č. 1446/53 
v k. ú. Týniště nad Orlicí pro ČEZ 
Distribuce a. s., IČ: 247 29 035 za 
cenu 500 Kč/m2 a poplatky s pro-
dejem spojené. Nový pozemek 
p. č. 1446/56 o výměře 48 m2 byl 
oddělen geometrickým plánem 
č. 1946-53/2020 z  pozemku p. č. 
1446/53 v k. ú. Týniště na Orlicí. 
Starostu města pověřuje podpisem 
kupní smlouvy.

6. Směnu pozemku par. č. 1988/4 
o  výměře 105 m2, pozemku par. 
č. 1715/7 o výměře 17 m2, pozem-
ku par. č. 1988/5 o výměře 65 m2, 

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 41
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 07. 09. 2020

Usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva

 města Týniště nad Orlicí 
konaného dne 14. 9. 2020
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pozemku par. č. 1988/7 o výměře 
21 m2, pozemku par. č. 1988/11 
o  výměře 7 m2 vše v  k. ú. Tý-
niště nad Orlicí o  celkové vý-
měře cca 215 m2 do majetku 
města Týniště nad Orlicí za 
část pozemku par. 2035/1, nově 
odděleného pozemku par. č. 
2035/16 o výměře 109 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí dle geomet-
rického plánu č. 1916-7/2020 
do vlastnictví M. S., trv. byt. 
***. Starostu města pověřuje 
podpisem směnné smlouvy.

7. Prohlášení dle § 1166 zákona 
č. 89/2012 Sb. v platném znění 
budovy čp. 723 postavené na 
pozemku parc. č. 874/1 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí k  vymezení 
a následnému prodeji bytových 
jednotek V Sítinách, vyplývající 
ze Smlouvy o sdružení investo-
rů uzavřené dne 1. 4. 1999 a po-
věřuje starostu podpisem.

8. Prohlášení dle § 1166 zákona 
č. 89/2012 Sb. v platném znění 
budovy čp. 757 postavené na 
pozemku parc. č. 872/1 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí k  vymezení 
a následnému prodeji bytových 
jednotek V Sítinách, vyplývající 
ze Smlouvy o sdružení investo-
rů uzavřené dne 1. 4. 1999 a po-
věřuje starostu podpisem.

9. Cenu pozemků k  chystané-
mu prodeji bytových jednotek 
V Sítinách čp. 723, 757, Týniště 
nad Orlicí ve výši 500 Kč/m2.

10. Dodatek č. 1 ke Zřizovací lis-
tině Základní umělecké ško-
ly Týniště nad Orlicí (IČ 712 
30 980).

11. Rozpočtové opatření č. 7/2020.
12. Na základě jednání mezi měs-

tem a  odpovědnými zástup-
ci SK Týniště nad Orlicí, za 
účasti členů sportovní komice, 
změny závazných vztahů mezi 
městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniš-
tě nad Orlicí (IČ 428 85 001), 
které spočívají

13. v navýšení neinvestiční dotace 
účelově určené na výměnu to-
pidel v loděnici o částku 6 000 
Kč, celková dotace pro rok 
2020 po úpravě bude ve výši 
96 000 Kč;

14. v  navýšení investiční dotace 
účelově určené na vybudování 
oplocení na atletickém stadio-
nu o částku 31 552 Kč, celková 
dotace pro rok 2020 po úpravě 
bude ve výši 456 552 Kč;

15. v  poskytnutí neinvestiční do-
tace účelově určené na opravu 
pergoly na fotbalovém hřišti 
v Olšině ve výši 100 000 Kč;

16. ve snížení investiční dotace 
účelově určené na vybudování 
vrtané studny na atletickém 

stadionu o  částku 192 377 Kč, 
celková dotace pro rok 2020 
bude po úpravě 7 623 Kč;

17. ve zrušení neinvestiční dotace 
ve výši 69 000 Kč účelově urče-
né na opravu odvodu dešťové 
vody na budově na atletickém 
stadionu a  na nákup odhodo-
vého kruhu na atletickém sta-
dionu;

18. ve zrušení neinvestiční dota-
ce ve výši 80 000 Kč účelově 
určené na pořízení studie na 
rekonstrukci budovy na atle-
tickém stadionu;

19. ve zrušení investiční dotace ve 
výši 66 000 Kč účelově určené 
na zajištění sportovišť technic-
kých disciplín na atletickém 
stadionu;

20. ve zrušení investiční dotace ve 
výši 66 000 Kč účelově určené 
na vybudování pergoly na fot-
balovém hřišti.

21. Celková podpora SK Týniště 
nad Orlicí městem Týniště nad 
Orlicí je těmito změnami upra-
vena na hodnotu 3 490 175 Kč.

22. Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi 
městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniš-
tě nad  Orlicí (IČ 428 85 001) 
o  poskytnutí neinvestiční do-
tace účelově určené na výmě-
nu topidel v  loděnici, který 
spočívá v navýšení celkově po-
skytnutých prostředků o  část-
ku 6 000 Kč. Celková dotace 
pro rok 2020 bude po úpravě 
ve výši 96 000 Kč. Starostu 
města pověřuje podpisem to-
hoto Dodatku.

23. Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi 
městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniš-
tě nad  Orlicí (IČ 428 85 001) 
o poskytnutí investiční dotace 
účelově určené na vybudování 
oplocení atletického stadionu, 
který spočívá v  navýšení cel-
kově poskytnutých prostředků 
o  částku 31 552 Kč. Celková 
dotace pro rok 2020 bude po 
úpravě ve výši 456 552 Kč. Sta-
rostu města pověřuje podpi-
sem tohoto Dodatku.

24. Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi 
městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniš-
tě nad Orlicí (IČ 428 85 001) 
o  poskytnutí neinvestiční do-
tace účelově určené na opravu 
odvodu dešťové vody na bu-
dově na atletickém stadionu 
a na nákup odhodového kruhu 
na atletickém stadionu ve výši 
69 000 Kč. Dodatek smlouvu 
o poskytnutí předmětné dota-
ce ruší. Starostu města pověřu-
je podpisem tohoto Dodatku.

25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi 

městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniš-
tě nad Orlicí (IČ 428 85 001) 
o  poskytnutí neinvestiční do-
tace účelově určené na poří-
zení studie na rekonstrukci 
budovy na atletickém stadio-
nu ve výši 80 000 Kč. Dodatek 
smlouvu o  poskytnutí před-
mětné dotace ruší. Starostu 
města pověřuje podpisem to-
hoto Dodatku.

26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi 
městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniš-
tě nad Orlicí (IČ 428 85 001) 
o  poskytnutí neinvestiční do-
tace účelově určené na zajiš-
tění sportovišť technických 
disciplín na atletickém stadio-
nu ve výši 66 000 Kč. Dodatek 
smlouvu o  poskytnutí před-
mětné dotace ruší. Starostu 
města pověřuje podpisem to-
hoto Dodatku.

27. Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi 
městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniš-
tě nad Orlicí (IČ 428 85 001) 
o poskytnutí investiční dotace 
účelově určené na vybudování 
vrtané studny na atletickém 
stadionu, který spočívá ve sní-
žení celkově poskytnutých 
prostředků o  částku 192 377 
Kč. Celková dotace pro rok 
2020 bude po úpravě ve výši 
7 623 Kč. Starostu města po-
věřuje podpisem tohoto Do-
datku.

28. Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi 
městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniš-
tě nad Orlicí (IČ 428 85 001) 
o poskytnutí investiční dotace 
účelově určené na vybudování 
pergoly na fotbalovém hřiš-
ti ve výši 50 000 Kč. Dodatek 
smlouvu o  poskytnutí před-
mětné dotace ruší. Starostu 
města pověřuje podpisem to-
hoto Dodatku.

29. Smlouvu mezi městem Týni-
ště nad Orlicí a  Sportovním 

klubem Týniště nad Orlicí (IČ 
428 85 001) o poskytnutí nein-
vestiční dotace účelově určené 
na opravu pergoly na fotbalo-
vém hřišti ve výši 100 000 Kč. 
Starostu města pověřuje pod-
pisem této Smlouvy.

B) Bere na vědomí:

1. Zprávu o  činnosti Rady města 
Týniště nad Orlicí.

2. Informace starosty k  investič-
ním akcím.

3. Zprávu kontrolního výboru.
4. Zprávu finančního výboru.
5. Rozpočtová opatření č. 5/2020 

a 6/2020.

C) Zamítá:

1. Žádost manželů V., bytem *** 
o  prodej části pozemku p.č. 
2286/1 v  k.ú. Týniště nad Or-
licí.

2. Žádost manželů V., bytem *** 
o  vyřešení majetkoprávních 
vztahů a  nabídku prodeje po-
dílu na části pozemku p.č. 342 
v k.ú. Týniště nad Orlicí.

D) Ukládá:

1. Starostovi města a  Odboru 
správy majetku nadále jednat 
o  možnosti směny pozemků 
s manžely V., bytem ***, a dal-
šími spoluvlastníky dotčených 
pozemků.
T: průběžně
Odpovídá: starosta města, od-

bor správy majetku

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

Tento dokument má pouze in-
formativní charakter. Některé 
údaje jsou z dokumentu vypuštěny 
s  ohledem na zákon č. 101/2000 
Sb., o  ochraně osobních údajů, 
v platném znění. Originál usnesení 
je k nahlédnutí v kanceláři tajem-
níka MěÚ Týniště nad Orlicí.

ZPRÁVY Z RADNICE

Dne 2.  října  2020 uplyne 
10 let od úmrtí naší mamin-
ky, babičky, prababičky paní 
Valerie Makaloušové z Týni-
ště nad Orlicí.

Kdo jste ji znali, věnujte jí 
tichou vzpomínku.

Zarmoucená rodina

VZPOMÍNKA



datum- den čas název druh místo konání

3. 10. so 16:00 a 19:30 Kurz společenského tance pro mládež - prodloužená tanec Kulturní dům

5. 10. po

8:00-12:00 
13:00-18:00

Týden knihoven - dospělí:
amnestie upomínek, burza knih, výstava, dárkové poukazy celostátní akce Městská knihovna

13:00-17:00 Týden knihoven - děti:
amnestie upomínek, soutěže, kvízy, dílničky, dárkové pouzkazy celostátní akce Městská knihovna

18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru koncert ZUŠ

6. 10. út

9:30 Mařenko, Jendo, pamatuješ si jak… - Dámský (pánský) klub přednáška Městská knihovna

14:30 Mařenko, Jendo, pamatuješ si jak… - pořádá Městská knihovna přednáška Klub seniorů

17:30 - 19:30 KERAMIKA PRO VŠECHNY tvoření DDM

7. 10. st

8:00-12:00 
13:00-17:00

Týden knihoven - dospělí:
amnestie upomínek, burza knih, výstava, dárkové poukazy celostátní akce Městská knihovna

13:00-17:00 Týden knihoven - děti:
amnestie upomínek, soutěže, kvízy, dílničky, dárkové pouzkazy celostátní akce Městská knihovna

16:00 Povídání s myslivcem (odd. pro děti) - Radomír Podolský přednáška Městská knihovna

16:00 - 18:00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ tvoření DDM

17:30 - 19:00 TURNAJ V UBONGU hry DDM

8. 10. čt

8:00-12:00 
13:00-17:00

Týden knihoven - dospělí:
amnestie upomínek, burza knih, výstava, dárkové poukazy celostátní akce Městská knihovna

13:00-17:00 Týden knihoven - děti:
amnestie upomínek, soutěže, kvízy, dílničky, dárkové pouzkazy celostátní akce Městská knihovna

17:00 Cestování na vysokém kole:
VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA - I. Burkert přednáška Městská knihovna

9. 10. pá
18:30 Vernisáž plakátů a prací Marka Zákosteleckého (51. TDP) výstava Kulturní dům

19:30 S tvojí dcerou ne (DS J.K.Tyl/Meziměstí) - 51.TDP divadlo Kulturní dům

10. 10. so 16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

11. 10. ne 15:00 Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty
(DS Jiří/Poděbrady) - 51.TDP divadlo děti Kulturní dům

13. 10. út 17:30 - 19:30 Úterní PEDIG pro začátečníky tvoření DDM

15. 10. čt
10:00 Pohádkové čtení a tvoření (akce MC Ratolest) tvoření Městská knihovna

19:00 Ježkárny a něco navíc - Miroslav Paleček koncert Městská knihovna

16. 10. pá 19:30 iQUERIDA! (DS Pobertové/Týniště n. Orl.) - 51.TDP divadlo Kulturní dům

18. 10. ne 15:00 a 18:00 Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

19. 10. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru koncert ZUŠ

20. 10. út 17:30 - 19:30 KERAMIKA PRO VŠECHNY tvoření DDM

21. 10. st 8:30 a 10:00 MAXIPES FÍK (Divadlo Krapet) - pro MŠ a ZŠ divadlo děti Kulturní dům

23. 10. pá 19:30 ANNA MARIE (Drimpo Hu.s/Třebechovice P.O.) - 51.TDP

27. 10. út 18:00 NOČNÍ AKTIVNÍ PŮLMARATON zábava DDM

31. 10. so 16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ŘÍJNU 2020
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Den, který nás znovu spojí - So-
bota 17. října 2020

Průběžně zalesňujeme kalamit-
ní plochy  a  rádi využijeme i  vaši 
pomoc, výsadbou ale péče o  lesy 
nekončí. Chcete se podívat, jak 
se daří jedličkám, bukům, dubům 
a  borovicím, které jste zasadili 

v  loňském roce? Chcete zjistit, co 
vše vysazené stromečky čeká, než 
vytvoří „nový les“? Malé stromeč-
ky potřebují péči a ochranu, a i vy 
si můžete vyzkoušet, jak se o  les 
pečuje.

 
Přijďte 17.  10. za námi opět 

do Slatiňan, k  muzeu Švýcár-
na nebo do areálu Hájemství 
u  Dvora Králové a  můžete se ze-
ptat na vše, co vás o  lese zajímá. 
Nezapomeňte pracovní oděv, pev-
né boty a rukavice a dobrou nála-
du.

Připravili jsme pro vás den, kdy 

se nebudete nudit.

Přijďte nás i  se svými blízkými 
podpořit na  Den za obnovu lesa. 
Můžete si vyzkoušet i lesnické do-
vednosti, prověřit si své znalosti 
a  v  příjemném prostředí se také 
určitě dobře pobavíte.

Možná si vzpomenete na loňský 
ročník Cyklorallye Juráška, kdy nám 
počasí nepřálo a zúčastnilo se 37 nej-
odolnějších cyklistů. O  to víc jsme 
tak ocenili a  užili si ročník letošní, 
kdy předpověď slibovala pěkné po-
časí a do krásného rána tak vyrazilo 
168 cyklistů. Rozkopané Bohuslavice 
nás trochu zdržely, v malebném pe-
kelském údolí nás pak čekalo občer-
stvení ve stánku. Sluníčko se dralo 
mezi větve stromů a  slibovalo teplý 
slunečný den. Z Pekla vede trasa na 
Lipí a dále přes Dobrošov, Borovou 
a nový pivovar Agent až do Olešnice, 
na chatu Juráška, kde byl každoročně 
výborný guláš a občerstvení.

Po obědě a regeneraci sil následo-

vala asi ta nejoblíbenější část cesty – 
z kopců dolů. Přes Rokoli, Ohnišov, 
Dobrušku a Opočno. Z Opočna přes 
kopec „Přepyšák“, který ani letos ne-
zklamal a svátečnější jezdce před do-
jezdem do Týniště tradičně potrápil. 
Zakončení akce je již několik posled-
ních let na Bobkárně, kde nás čeka-
lo dobré jídlo a  pití. Samozřejmostí 
bylo předání pamětních diplomů 
a medailí, tombola a následně volná 
zábava. Díky perfektní organizaci Ji-
řího Vaňka, Bohouše Forejtka, Ládi 
Poláška, Petry Čížkové a dalších vše 
proběhlo tak, jak mělo. Tak zase pří-
ští rok….

Pavel Nadrchal 
místostarosta
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DEN ZA OBNOVU LESA

JURÁŠKA 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Místo konání: 
Hájemství ( u přehrady Les Království) 
GPS: 50.4879272N, 15.7706447E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Místo konání: 

Slatiňany, lesní porosty u muzea . 
GPS 49.9138061N, 15.7999144E 
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                          DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz, http://ddmtyniste.cz/ 

Úterý 6. 10.   KERAMIKA PRO VŠECHNY  17.30 - 19.30 hod. 
Podvečerní tvoření s keramickou hlínou, pro začátečníky i pokročilé., děti, mládež,       
dospělé i seniory. Nabídka podzimních nápadů nebo vlastní tvorba. Děti do 10 let pouze   
s doprovodem. Cena 120,- Kč.  
 

Středa 7. 10.  KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ  16 - 18 hod. 
Odpolední keramikování pod vedením lektorky Hany Šimánové. Tvoření podle jejich    
námětů nebo podle vlastní fantazie. Cena 120,- Kč. 
 
Středa 7. 10.    TURNAJ v UBONGU   17.30 - 19 hod. 
Hrajeme o ceny v podobě deskových her. Zahrát si mohou 
malí i velcí, kromě Ubonga bude k dispozici i naše        
Hernotéka s více než 222 hrami. Startovné 30,-           
(roční členský příspěvek do herního klubu,                     
který je každých 14 dní je 160,-) 
 

Úterý 13. 10. – ÚTERNÍ PEDIG PRO ZAČÁTEČNÍKY 17.30-19.30 hod. 
První z pravidelných setkání nad přírodním materiálem, ze kterého 
lze vytvořit skoro všechno. Začneme košíčky a ošatkami, kombinace 
barev, vzorů a materiálů je zárukou   nepřeberného množství možnos-
tí. Pro začátečníky i pokročilé. Pro děti, mládež, dospělé   i seniory. 
Cena 40,- + spotřebovaný materiál.  
 
Úterý 20. 10. – KERAMIKA PRO VŠECHNY              
             17.30 - 19.30 hod. 
Podvečerní tvoření s keramickou hlínou, pro začátečníky i pokročilé., 
děti, mládež,       dospělé i seniory. Nabídka podzimních nápadů nebo 
vlastní tvorba. Děti do 10 let pouze   s doprovodem. Cena 120,- Kč.  

 

Úterý 27. 10. – NOČNÍ AKTIVNÍ PŮLMARATON  
od 18 hod do rána 
Hecneš to s námi? Výzvy. Půlnoční x-boj. 
Pokec. Tělocvična. Hry. Spánek?              
Pro druhostupňáky a středoškoláky,           
ale ne pro každého.  
Cena 119,- Kč. 

Na všechny dílny a akce je potřeba se přihlásit předem na stránkách www.ddmtyniste.cz 
Do budovy DDM jsou potřeba přezůvky, na dílny se hodí pracovní a pohodlné oblečení. 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 http://ddmtyniste.cz/ 725435732-3 

Úterý 27. 10.  
od 18.30 hod do rána. 

 

Hecneš to s námi?  
Výzvy. Půlnoční x-boj. Pokec. Tělocvična. 

Hry. Spánek?  
Pro druhostupňáky a středoškoláky,  

ale ne pro každého.  
Cena 119,- Kč. 

Přihlášky na ww.ddmtyniste.cz/akce 
Vedoucí: Eva Jenčíková 725435732 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro děti od 3 let. Délka cca 60 minut, bez přestávky. 
 
 
 

                                            Kulturní dům Týniště nad Orlicí 

 Středa 21.10.2020 v 8:30 a 10:00 hod. 
                                          vstupné: 50 Kč, doprovod zdarma 
 

Tradičně se ve sváteční den 
- výročí vzniku samostatné-
ho československého státu - ve 
středu 28. října 2020, poběží 29. 
ročník silničního běhu „Týnišť-
ská desítka“ (10 km). Závod je 
zařazen do seriálu „Velká cena 
východočeské oblasti“ (již 32. 
ročník). Účastnický rekord 253 
vytrvalců činí z  roku 2013. Vy-
psáno je devět kategorií mužů, 
žen a  veteránů. Pořadatelé z  at-
letického oddílu připravili také 
odměny za překonání traťových 
rekordů, které drží Josef Pomi-
kálek časem 31:07 min. (1999) 
a  Anna Pichrtová časem 34:18 
min. (2001).

Součástí sportovní akce bu-
dou ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže běžecké závody před-
školních dětí až staršího žactva 
od 9.00 hodin.

Prezence závodníků v  tělo-
cvičně U Dubu začne v 8.30 ho-
din. Hlavní závod bude odstar-
tován v 10.30 hodin.

Doufáme, že letošní problém 
s nemocí Covid-19 nám závody 
nezhatí. Prosím, sledujte situaci 
ve sdělovacích prostředcích.

Na tento závod zveme širokou 
sportovní veřejnost.

Václav Goldbach a Ing. Jiří 
Tyahur, oddíl atletiky SK Týniště 

nad Orlicí, z.s.

Pozvánka 
na běžeckou 
„Týnišťskou 
desítku“
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Centrum Orion, z.s. pomá-
há osobám s  postižením a  jejich 
rodinám v  okrese Rychnov nad 
Kněžnou již řadu let. Jednou ze 
služeb, které nabízí svým klien-
tům, je osobní asistence, která je 
určena dětem i  dospělým s  po-
stižením (mentálním, tělesným 
nebo kombinovaným). Díky ní 
mohou např. navštěvovat mateř-
skou školu, základní či praktic-
kou školu anebo se věnovat svým 

zájmům, trávit čas i mimo domá-
cí prostředí, navštěvovat různá 
místa či cestovat… stejně, jako 
jejich zdraví vrstevníci. Zároveň 
Centrum Orion v případě potřeb 
klienta nabízí osobní asistenci 
přímo v místě jeho bydliště.

Práce osobního asistenta spo-
čívá především v pomoci s úkony 
spojenými s  oblékáním a  svléká-
ním, přesunem na vozík či lůžko, 
dopomoc a  dohled při přípravě 
jídla a  pití a  při podávání jíd-
la a  pití, při úkonech spojených 
s osobní hygienou či použití WC. 
Osobní asistent přitom klientům 
nejenom fyzicky dopomáhá, ale 
zároveň se je snaží podporovat 
v co největší možné samostatnos-

ti při všech úkonech.
Osobní asistenci v  tuto chvíli 

zajišťuje 11 pracovníků. Cent-
rum Orion je vždy pečlivě vybí-
rá - pozornost je věnována nejen 
požadované kvalifikaci, ale pře-
devším kladnému vztahu k dětem 
i dospělým s postižením a ochotě 
respektovat specifické a individu-
ální potřeby každého klienta, za 
důležitou považujeme také snahu 
se v této oblasti dále rozvíjet.

Osobní asistence je službou 
zpoplatněnou - platby od jed-
notlivých klientů však v  žádném 
případě nepokryjí celou mzdu 
osobního asistenta ani další pro-
vozní náklady spojené s poskyto-
váním této služby. Centrum Ori-

on, z.s. je neziskovou organizací, 
finanční prostředky na zajištění 
osobní asistence získává z  dotací 
z MPSV, Královéhradeckého kra-
je, měst a obcí z okresu Rychnov 
nad Kněžnou. Také město Týni-
ště nad Orlicí již řadu let přispí-
vá na náklady, které vznikají při 
zajištění sociální služby osobní 
asistence, za osoby s  postižením, 
kteří mají trvalý pobyt v  Týništi 
nad Orlicí. Děkujeme za podporu 
a věříme, že vzájemná spolupráce 
bude pokračovat i nadále.

Více informací o činnosti Cen-
tra Orion naleznete na webových 
stránkách www. centrum-orion.
cz.

CENTRUM ORION

POLEP 
VOZIDEL

VELKOPLOŠNÝ
TISK

LETÁKY
TISKOVINY

REKLAMNÍ 
TEXTIL

PRACOVNÍ 
ODĚVY

PODPORA
PRODEJE

Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí | tel.: +420 491 200 471 | gsm: +420 604 791 591 
e-mail: info@mega-cz.com | www.mega-cz.com

1. PATRO
VCHOD Z PARKOVIŠTĚ
(NAD BÝVALOU RESTAURACÍ)

Pro více informací 
načtěte QR kód 
do svého mobilního 
telefonu

MEGA REKLAMNÍ AGENTURA 

since     1997
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Akce ZUŠ
 

• V pondělí 5. října se koná Žákov-
ský koncert spojený s  výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. 
Začátek koncertu je v 18.00 hod. 
v sále ZUŠ.

• V  pondělí 19.  října se koná Žá-
kovský koncert spojený s  výsta-
vou prací žáků výtvarného oboru. 
Začátek koncertu je v 18.00 hod. 
v sále ZUŠ.

Povolání pedagoga v  ZUŠ je za 
odměnu….

V  době pandemie, v  době, kdy 
si většina z nás čte na Seznamu ti-
tulky „Za dnešek přibyl rekordní 
počet nakažených nebo Školy se 
chystají na případ nejhoršího scé-
náře“ přicházíme se zprávou krás-
nou, emotivní a pozitivní. Ve středu 
16. 9. 2020 se konal ve velkém sále 
ZUŠ Týniště koncert absolventů, 
těch, jejichž stopy teď míří na vyso-
ké školy a konzervatoř J. Ježka.

Eliška Milá, Kačka Musilová, 
František Jarkovský a  Bohouš Ptá-
ček, čtyři osobnosti „zušky“, čtyři 
skromní a pokorní muzikanti, kteří 
se ve školním roce 2019/2020 roz-

loučili se statusem žák školy a  stali 
se z  nich kamarádi školy a  přátelé 
nás pedagogů.

Povolání pedagoga je poslání 
a  radost. My jsme si tuhle myšlen-
ku opět uvědomili při výjimečném 
koncertě, který byl o  muzikantství 
a přátelství. Ani jeden z účinkujících 
nebyl na pódiu sám, vždy měl za se-
bou kamarády, kteří ho doprovodili 
ať už na bicí, klavír či žesťové nástro-
je. V hledišti seděla nejbližší rodina 
a také je podpořili parťáci z kapely – 
Bigbanďata…a  tak to má být, to je 
to PŘÁTELSTVÍ. Neučíme v  ZUŠ 
jen hrát na nástroje, ale snažíme se 

žákům předat lidskost. Předáváme 
jako pedagogové kus „něčeho“ naše-
ho, co si myslíme, že by i žáci mohli 
v další cestě životem využít. To, že se 
právě tito čtyři dostali hluboko do 
našich srdcí, je jen známka toho, že 
učitelství a přátelství je od sebe vždy 
jen krůček a je jen a jen na obou ak-
térech, kam až je nechají zajít.

Děkujeme za krásný zážitek plný 
nádherných slov a  melodií, které 
nás pedagogy obohatily a  utvrdily 
v tom, že je to správná cesta, cesta, 
po které po krásném a více než do-
jemném večeru půjdeme dál.

Vaši pedagogové

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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Takový název ponese CD, které 
od 11. – 14. 9. točila Bigbanďata 
ve studiu Band-a-SKY v  Týniš-
ti nad Orlicí. Muzikanti neměli 
zrovna jednoduchý úkol, jelikož 
časový prostor víkendu byl velmi 
hraniční pro takto mladou kape-
lu. Zvládli to bravurně, píle v po-
sledním týdnu srpna, kdy měli 
zkoušky, se vyplatila. Velké DĚ-
KUJEME patří panu Vlachému 

(zvukový mistr), jenž s neustálým 
úsměvem na tváři podporoval 
mladé muzikanty.

A koho, že se to týká aneb na-
jděte si svého favorita…???

Rytmická sekce: Eliška Koldin-
ská, Dorota Ptáčková, František 
Jarkovský, Tomáš Klimeš, Kryštof 
Bělka, Leon Macháček a Vojtěch 
Burda

Sekce saxofonová: Karel Štrégl, 

Milan Bělka, Ondřej Molnár, Eliš-
ka Milá, Eva Ullwerová, Dorota 
Bělková a Anežka Smotlachová 
j.h.

Sekce trombonová: Kamil 
Kryštof, Miroslav Máslo, Jan 
Jenne, Filip Králík a Jonáš Ptáček

Sekce trumpetová: Bohumil 
Ptáček, Tomáš Vašata, Adam 
Richter, Jiří Vojtěch, David Va-
šata, Tomáš Hloušek a Karolína 

Mylerová
Zpěv: Kateřina Musilová
Dirigent: Jan Pírko 
Asistent: Václav Hloušek

Křest CD proběhne 7. listopa-
du, v  jaké formě, jestli ve vnitř-
ních prostorách či venkovních, se 
necháme překvapit. Každopádně 
křtít budeme, i kdyby…… 

Čágo ságo, díky fíky….

ČÁGO SÁGO, DÍKY FÍKY…

Letošní rok je zcela jiný a cítíme 
to všichni. V březnu byla mateřská 
škola uzavřena kvůli covidu a když 
se mateřská škola znovu otevřela, 
bylo rozhodnuto, že bude otevřena 
i  přes prázdniny. Prázdniny byly 
slunečné a  teplé a  my jsme celou 
tu dobu využívali velkou zahra-
du. Nyní ale začal nový školní rok 
a  třídy jsou plné dětí. Dětí, které 
již dříve chodily, ale i nových dětí. 
Nové děti se pomocí her začleňují 
a zvykají si na určitá pravidla. Náš 
pohádkový kamarád „Krteček“ 
nás seznamuje například se šneč-
kovým pravidlem (možnost úrazu 
při běhání po třídě), nebo s hrač-

kovým pravidlem (každá hračka 
má své místo). Také máme důle-
žité pravidlo kapičkové (neplýtvat 
vodou) a pravidlo stolečkové (cho-
vat se slušně při stolování, umět se 
samostatně obsloužit). Starší děti 
pomáhají novým dětem s  pocho-
pením pravidel a  se začleněním 
a  tím se u  nich rozvíjí empatie 
a sociální cítění.

Počasí je již horší, takže venku 
už netrávíme celý den. Ráno rádi 
kreslíme a  malujeme, děti si hrají 
se stavebnicemi, nebo ve vytvo-
řených koutcích (knihovna, ku-
chyňka, obchod nebo konstrukč-
ní loutek). Koutky se občas díky 

fantazii dětí mění a z kuchyňky je 
rázem restaurace nebo pekárna, 
z  knihovny lékárna, nebo ordi-
nace. Když si pohrajeme a uklidí-
me hračky na své místo, je čas na 
pohyb. Na řadě je pohybová hra, 
nebo improvizovaný pohyb na 
hudbu. Po svačině si zazpíváme, ve 
skupinkách řešíme různé situace, 
hrajeme didaktické hry.

Nedílnou součástí dne je také 
pobyt venku. Ven chodíme téměř 
za jakéhokoliv počasí, výjimkou 
je pouze prudký déšť a  vítr. Po 
obědě pak nastává odpočinek 
na lůžku s  nezbytnou pohádkou, 
nebo vyprávěním a  pokud si děti 

dostatečně odpočinou a  neusnou 
při tom, mohou se věnovat poti-
chu nějaké činnosti. Po svačině si 
pak děti hrají dle vlastní volby až 
do příchodu rodičů. A  děti, které 
odešly do ZŠ nezapomínají. Občas 
přijdou na návštěvu, pochlubit se, 
jak jim to ve škole jde. To je znám-
ka toho, že pociťují sami za sebe, 
že pobyt v mateřské škole byl pro 
ně důležitý.

Přejme tedy našim malým dě-
tem, aby si co nejdříve zvykly na 
pobyt v mateřské škole a předško-
lákům, kteří nastoupili do ZŠ pře-
jeme hodně úspěchů.

Bc. Zdeňka Veselková

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO



Příměstský tábor 
GARGAMELOVA POMSTA
Poslední příměstský tábor 

v  DDM byl zaměřený sportovně, 
na míčové hry a  především mini-
volejbal. Již tradičně byl zahalen do 
modré barvy a tentokrát nesl název 
Gargamelova pomsta. Celý týden 
jsme trénovali na stadionu, na za-
hradě nebo v lese, hráli si s míčem, 
s  ringem, s  obručemi, raketami, 
lanem, švihadly a  dalšími pomůc-
kami. Jezdili jsme na kole a  jen 
lehce otestovali vodu v  Orlici pod 
elektrárnou. Jako Šmoulové jsme se 
měli na pozoru před Gargamelem 
a  před jeho nástrahami. Naštěstí 
jsme je téměř vždycky včas odhalili 
a  dařilo se nám ochránit buď leh-
nutím na zem, hlídáním čísel, nebo 
otočením trička naruby. Děti, které 
minivolejbal hrají celoročně, se dále 
rozvíjely v herních činnostech jed-
notlivce a nováčci se seznamovali se 
základy žlutého a  oranžového mi-

nivolejbalu. Velký dík patří velkým 
vedoucím Ani a Aki a  také dalším 
instruktorům: Vendy, Petře, Ádě, 
Terezce, Lúce, Radimovi a Tobiášo-
vi, kteří se velkou měrou podíleli na 
programu a přípravě tréninků.

Eva Jenčíková

TURNAJ V MINIVOLEJBALE
Druhou zářijovou neděli jsme 

byli na odloženém jarním turnaji 
mládeže v  minivolejbalu v  Kvasi-
nách. Z Týniště jelo celkem 7 týmů, 
žlutý minivolejbal hrály i děti, které 
přišly teprve týden předtím poprvé 
na trénink, a  byl to pro ně zážitek 
a získání zkušeností. V oranžovém 
minivolejbalu se míč chytá a  pak 
odbíjí přes síť. Hrály ho většinou 
děti, které už prošly žlutým minivo-
lejbalem, a na hřišti se docela daři-
lo. Tým Dominiky a Klárky skončil 
těsně pod „bednou“, na čtvrtém 
místě. Červený minivolejbal je 
technicky nejnáročnější především 

svým přechodem z  oranžového. 
Tady už se nesmí chytat, ale může 
se odbít i nad sebe. Pro loňské hráče 
oranžového to byla trošku léčba šo-
kem, protože loni se snadno vyhrá-
valo a tentokrát to úplně nešlo. Ale 
na hřišti to nevypadalo úplně špat-
ně, když byla snaha, fungovala i hra, 
a tak mnohdy byla prohra třeba jen 
o  bod. Věřím, že za pár týdnů to 
bude s větší jistotou, a  i s nějakým 
úspěchem. Nejvíce se v  červeném 
minivolejbale dařilo děvčatům, Lili 
a Róze, která v této barvě získávala 
zkušenosti už loni, a tak se jim je po-
vedlo zúročit, a celý turnaj nakonec 
vyhrála. Gratulujeme. Všechny děti 
si odvezly krásné pamětní medaile 
a nějaké drobnosti, vítězky i pohár 
a  nový volejbalový míč. Děkujeme 
všem rodičům, kteří povzbuzovali 
děti na místě nebo z dálky. Těšíme 
se na další turnaje, které nás čekají. 

Eva Jenčíková

VOLNÁ MÍSTA - v  našich 
kroužcích, možnost přihlášení do 
konce října:

• pondělí  – KERAMIKA, STOL-
NÍ TENIS, STOLNÍ TENIS ACE, 
FOCENÍ, FLORBAL, POŠKO-
LÁCI ŽÁROVKY A  ALBRECH-
ŤÁCI

• úterý – ŘEZBÁŘI, HÁČKOVÁNÍ, 
BABY ROSEGIRLS, HOLČIČI-
NY, KROUŽEK LEZENÍ, VEKU-
VE

• středa – SPOLU, FIMO, ČMÁRÁ-
NÍ A ČAROVÁNÍ, KREATIVKA

• čtvrtek – ŘEZBÁŘI, PIDIVOLEJ-
BAL, DETEKTIVOVÉ, MINIS-
PORTOVKY

• pátek – ANGLIČTINA, KYTARA 
a KEYBOARD – den podle mož-
ností vedoucího
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Jako každý rok, tak i ten letošní 
Dům dětí a mládeže organizoval 
program pro děti v  rámci tradič-
ního týnišťského posvícení. Deset 
stanovišť bylo motivováno posta-
vičkami z  typických českých po-
hádek. Děti na nich plnily různé 
úkoly, hrály divadýlko a trochu 
sportovaly. Na jednom ze stano-
višť jsme také představili nové 
psychomotorické pomůcky, které 

ve Sluníčku máme. Jedná se o dvě 
věže, na kterých si děti i dospělí 
procvičili jemnou motoriku a také 
mohli vyzkoušet balanční podlož-
ku s  bludištěm. Všechny tyto po-
můcky měly velký úspěch a děti i 
dospělé práce s  nimi bavila. Také 
jsme v  rámci jednoho stanoviště 
připomenuli hru Ubongo. Kaž-
doročně také prezentujeme foto-
grafie z  letních táborů, které jsme 

letos doplnili o archivní fotografie 
z  období mezi roky 1997 – 2002. 
Návštěvníci posvícení se mohli na 
těchto fotografiích najít a zavzpo-
mínat na tábory a akce DDM.

Děkujeme všem našim pomoc-
níkům a Kulturnímu domu za zá-
zemí.

V  rámci týnišťského posvíce-
ní proběhl i turnaj ve hře Mölkky. 
Tato venkovní hra, kterou hráli již 

staří Vikingové, pochází z jižní čás-
ti Finska a těší se oblibě po celém 
světe. Proti sobě v ní hrají vždy dva 
týmy s  dvěma či třemi hráči. Pra-
vidla jsou velmi jednoduchá a není 
problém se hru naučit během chvil-
ky. V našem turnaji se letos zúčast-
nilo osm týmů, kteří mezi sebou 
svedly velmi těsný souboj a vítězo-
vé si odnesli pěkné ceny v podobě 
deskových her.

POSVÍCENÍ
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V loňském školním roce do našich 
životů zasáhl nový koronavirus, který 
dostal jméno covid-19. Ten je vysoce 
infekční, a proto jeho šíření mělo vliv 
i na začátek nového školního roku.

Od 1.  9.  2020 vstoupila v  platnost 
nová opatření, která by měla zpomalit 
šíření tohoto viru. Z  důvodu zvýše-
ných hygienických a  epidemiologic-
kých opatření bylo letošní slavnostní 
zahájení nového školního roku trošku 
jiné, než jsme byli zvyklí.

Žáci 1. až 6. ročníků se svými rodi-
či sešli na nádvoří základní školy, kde 
si vyslechli krátké proslovy starosty 
města Libora Koldinského a  ředitele 
základní školy Mariana Janka. Poté 
se žáci odebrali se svými třídními 
učiteli do jednotlivých tříd. Žáci 7.- 9. 
ročníků, kteří se letos poprvé nezú-
častnili slavnostního zahájení, začali 
nový školní rok ve svých kmenových 
třídách úvodními třídnickými hodi-
nami se svými třídními učiteli.

Tento den vždy s napětím očekávají 
prvňáčci a  jejich rodiče. Je to pro ně 
rozhodující okamžik v  jejich životě, 
kdy se z  jejich bezstarostných dětí, 
stávají školáci. Všem zákonným zá-
stupcům byl umožněn vstup do bu-
dovy školy s rouškou, aby mohli být se 
svými dětmi při jejich prvním setkání 
s třídní učitelkou a novými spolužáky. 
Starosta města s ředitelem školy osob-
ně pozdravili všechny prvňáčky v je-
jich třídách. Oba dva zavzpomínali 
na dobu, kdy sami začínali povinnou 
školní docházku.

Všem žákům naší školy a jejich ro-
dičům přejeme v novém školním roce 
hlavně hodně zdraví a optimismu.

Mgr. Edita Burešová

Dne 10. 9. 2020 vstoupilo v plat-
nost Mimořádné opatření – nošení 
ochranných prostředků dýchacích 

cest, s  výjimkami, s  účinností od 
10. 9. 2020 do odvolání.

Toto opatření zavádí povinnost 
nošení roušek ve společných pro-

storách uvnitř škol a  školských 
zařízení. Platí i  pro naši základní 
školu a žáci byli s tímto opatřením 
seznámeni dne 9. 9. 2020 a s přes-

nými pokyny k  používání roušek 
v  naší škole byli seznámeni dne 
10. 9. 2020.

Mgr. Marian Janko - ředitel ZŠ

Dne 7.  9.  2020 se sešla nová 
školská rada, kterou svolal ředitel 
základní školy Marian Janko. Do 
nové školské rady byli zvoleni za 
zástupce rodičů Ivo Dostál a Ing. 
Jaroslav Kolář, za zástupce peda-
gogů Mgr. Edita Burešová a Mgr. 
Tomáš Haupt, za zástupce měst-
ského úřadu Lucie Felcmanová 
a MUDr. Leoš Voborník.

Na prvním setkání školské rady 
proběhla volba předsedy školské 

rady a  jeho zástupce. Jednomy-
slně byl zvolen předsedou škol-
ské rady Ivo Dostál a  zástupcem 
předsedy školské rady jednomy-
slně byla zvolena Mgr. Edita Bu-
rešová.

Dalším bodem programu bylo 
schválení školního řádu. Dál byl 
projednáván špatný stav učebnic 
a  možnosti řešení tohoto stavu, 
stav počítačové sítě v  ZŠ, dezin-
fekce učeben a návrh na pořízení 

ionizátorů vzduchů, sběr papíru, 
ukončení spolupráce školy s  fir-
mou NAPOS a  navázání nové 
spolupráce s  místní firmou pana 
Marka. Školská rada byla sezná-
mena s  aktivitami školy v  letoš-
ním školním roce. Ředitel školy 
povolil konání lyžařských kurzů, 
plaveckých výcviků a  jednoden-
ních školních exkurzí. Posledním 
bodem programu byla výroční 
zpráva školy, která bude zaslána 

všem členům školské rady k pro-
studování. Školská rada se sejde 
k  projednání jejího schválení. 
Toto setkání již bude organizovat 
předseda školské rady Ivo Dostál.

Všechny zápisy z  jednání škol-
ské rady jsou k dispozici na webo-
vých stránkách Základní školy 
Týniště nad Orlicí.

Kontakt na školskou radu: skol-
ska.rada@centrum.cz

Mgr. Edita Burešová

NETRADIČNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 – 2021

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK V NAŠÍ ŠKOLE

SETKÁNÍ NOVÉ ŠKOLSKÉ RADY
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V ŘÍJNU 2020:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ŘÍJEN 2020

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
ROLNIČKA - zpívání, tanečky, básničky
- pro děti od 2 roku do 4 let.

09:00-12:00
10:00-10:45

HERNA
FLÉTNA - začátečníci školka + odvádíme děti 
do SOKOLA (cvičení dětí 4-7 let) od 16 h.
VČELIČKA I. – pro děti od 2 do 4 let, zpívání, 
tvoření hry…

15:00-18:00
15:00-15:45

16:15-17:00

ÚT

HERNA
MIMINKA - cvičení s dětmi od 3 do 10 měsíců, 
cvičení na balónech, básničky, rehabilitace…

09:00-12:00
09:15-09:45

HERNA
FLÉTNA – školáci
FLÉTNA – pokročilí školka

Doporučujeme SOKOL - cvičení děti a rodičů
 

14:00-18:00
14:30-15:15
15:45-16:30

od 17:00

ST

HERNA
BATOLÁTKA – cvičení s dětmi od 10 měsíců do 
2 let, básničky, říkadla, písničky, zpívání, tanečky, 
nástroje… tunel, balóny, čepičky…

09:00-12:00
10:00-10:30

HERNA
TANEČKY (spojovací sál)
VČELIČKA II. – pro děti od 3 do 5 let, zpívání, 
tvoření, hry…
VŠEZNÁLEK - předškoláci
-předškoláci, téma, grafomotorika, tvoření…
ANGLIČTINA pro dospělé

15:00-17:00
15:00-16:00
15:00-:15:45

16:10-16:55

17:00-18:00

ČT

Dětský klub Koala (angličtina, soukr. akce)

SCUK (příjem)

08:00-12:00 ATLETIKA - pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ

SCUK (výdej)

15:00-16:00

16:00-18:30

PÁ

HERNA
Hlídání dětí -dle rozpisu v MC (max. 3 děti)

08:00-12:00
08:00-12:00

Odpolední HERNA

Biblická hodina pro děti

14:00-17:30

od 15:00

 ■ 7. 10. (St) týden knihoven, od 16h. Povídání s myslivcem + dílna, kvízy, 
soutěže… v rámci odpoledních kroužků Včelička a Všeználek

 ■ 15. 10. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 
h (čtení, malování, prezentace nových knih)

 ■ 29.–30. 10. (Út-St) Podzimní prázdniny, omezený provoz MC

Kontakty výboru MC Ratolest: 

J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377

Reklamní agentura MEGA 
Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí | tel.: +420 491 200 471 | e-mail: objednavky@mega-cz.com
gsm: +420 604 791 591 | www.mega-cz.com

mega
since     1997

POLEP 
VOZIDEL

REKLAMNÍ 
TEXTIL

DÁRKOVÉ
PŘEDMĚTY

RAZÍTKA PRACOVNÍ 
ODĚVY

PODPORA
PRODEJE

VELKOPLOŠNÝ
TISK

LETÁKY
TISKOVINY

Potisk motivů použitím speciálního inkoustu a páry. Používá 
se na potisk nejen textilu, ale i hrnků, placek, puzzle  
a jiných produktů. Sublimací je možné tisknout všechny typy 
obrázků, log nebo motivů, tedy i plnobarevné obrázky  
s přechody a stíny.

Vysoce kvalitní fotorealistický tisk až do šíře 610 mm na tiskárně 
EPSON SureColor SC-F500!

SUBLIMAČNÍ TISK

N
O
V
IN
K
A

inzerce ORIN 160x65 mm.indd   1inzerce ORIN 160x65 mm.indd   1 26.06.2020   10:45:3126.06.2020   10:45:31
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TJ SOKOL TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN NA ROK 2020 - 2021

Tělocvična základní školy Hala U Dubu

 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 19:30 - 20:30

Pondělí
Předškolní žactvo

M. Köhlerová
J. Ullwerová
L.Otavová

Úterý

Rodiče a děti od
2 let

J. Jelínková
V. Holánková

Gymnastika
(18:00 – 19:30)

M. Cibula

Muži a dorostenci
(19:30 – 21:00)

M. Cibula

 Věrná garda
L. Nováková

R. Čtvrtečková

Čtvrtek

Ženy pohybovka
M. Šmídová

Mladší žákyně
(16:30 - 17:30)

P. Vlčková
L. Říhová

Mladší žáci
(17:30 - 18:30)

M. Cibula
P. Kolář

Nácviková hodina
(18:30 - 19:30)
M. Köhlerová
J. Ullwerová

Kondiční cvičení
M. Koubová

Středa
FIT pro ženy

P. Koukolová
B. Malá
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První prázdninový den byla 
Městskou knihovnou v Týništi nad 
Orlicí vyhlášena velká letní soutěž, 
v  níž na děti čekalo deset soutěž-
ních otázek, které se týkaly krás-

ných a zajímavých míst naší země, 
našich známých spisovatelů, pohá-
dek a  postav. U  každé otázky byl 
zároveň uveden tip na výlet a tip na 
přečtení pěkné knihy.

Na začátku září proběhlo vyhod-
nocení soutěže a vylosování výher-
ců. Štěstí se usmálo na Barunku 
Říhovou, Honzíka Krále a Amálku 
Lepšíkovou. Všem posíláme ještě 

jednou velkou gratulaci. Na všech-
ny se budeme těšit u další soutěže, 
která bude vyhlášena v říjnu při ce-
lostátní akci Týden knihoven.

Jana Novotná

Je tomu neuvěřitelných 17 let, 
co jsem shodou náhod a  díky 
dobrým lidem, nastoupila do 
Městské knihovny v  Týništi nad 
Orlicí. Čekalo na mě milé pro-
středí, a  ještě milejší kolegyně 
a  milované knihy. A  co čtenáři? 

Přiznám se, že jsem se obáva-
la, jak mě přijmou. Za ta léta se 
ukázalo, že obavy byly zbytečné. 
Byli jste prostě skvělí a moc vám 
všem za to děkuji. Strávili jsme 
spolu hodně času a  moc mě tě-
šilo se s vámi potkávat a vím ur-

čitě, že mně budete chybět. Ráda 
jsem vyslechla vaše radosti a byla 
smutná ze špatných zpráv. Teď mě 
čeká další etapa života, zaslouže-
ný důchod. A již nyní na mě čeká 
spousta povinností na jiném poli.

Přeji vám hodně příjemných 

chvilek s  knihami. Budu se těšit, 
až se zase někdy potkáme na ak-
cích knihovny, které si nenechám 
ujít.

Vaše bývalá knihovnice 
Věra Bouzková

LETNÍ SOUTĚŽ „CESTUJ, ČTI A POZNÁVEJ, 
U NÁS MÁME SPOUSTU NEJ…“ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

ROZLOUČENÍ
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5. 10.  – 9. 10. 2020 

 

Dámský(pánský)klub – úterý 6. 10. 2020 v 9. 30 hodin 

Seznámení s knihou Ivony Březinové Taneční v noční košili: 52 příběhů nejen pro seniory 
pro oživení vzpomínek 

Klub seniorů město – úterý 6. 10. 2020 ve 14. 30 hodin 

Seznámení s knihou Ivony Březinové Taneční v noční košili: 52 příběhů nejen pro seniory 
pro oživení vzpomínek 

 

Výstava v dospělém oddělení 

Ve výpůjčních hodinách ukázka obalování knih. Přineste si knihu a můžete si obalování 
vyzkoušet. 

 

Práce s online katalogem, seznámení s audio knihami, možnosti internetu, založení e-mailu, Facebooku, ovládání  
skeneru 

Písničkář Miroslav Paleček

„Ježkárny a něco navíc“ 
15. 10. v 19:00 hodin
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                                                                                                                    ODEKO s. r. o.

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí 

Tel.: +420 494 371 003 IČ: 62062760 DIČ: CZ62062760

Společnost ODEKO s. r. o. působí v oboru odpadového hospodářství od roku 1995 a její 

společníci jsou převážně obsluhovaná města a obce. Provozujeme “Překládací stanici a 

sběrný dvůr odpadů”, “Kompostárnu bioodpadů” a techniku na svoz a zpracování 

odpadů.

Naší prioritou je spokojený zákazník. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru Vám navíc 

zaručují ty nejlepší služby. 

Preferujeme individuální přístup, a proto se plně orientujeme na potřeby a požadavky 

každého zákazníka.

Nabízíme služby občanům:

• Svoz a likvidace odpadů „TKO“

• Svoz a likvidace separovaných odpadů: plast, sklo, papír

• Svoz a likvidace biologického odpadu: tráva, listí apod.

• Svoz a likvidace dřevního odpadu větve

• Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.

• Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny.

• Dodávky odpadových a separačních nádob: 110 – 2 100 l

• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3

• Přeprava nákladů

• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)

• Přeprava nákladů, osob (až 8)

• Práce drobnou mechanizací: křovinořezy, motorová pila, kalové 

čerpadlo, bubnová sekačka, 

elektrocentrála

• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

porádá prednášku

Cestování na vysokém kole aneb Všechny cesty vedou do Ríma

Ivan Burkert --- 8. 10. --- 17:00 hod.

Možno zakoupit knihy a  svézt se na tzv. kostitrasu.
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Místní poplatky
za komunální odpad

ze psů

II.
splátka 

do 31. října

Místní poplatky je možno uhradit:

Hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ 
v Týništi nad Orlicí ve dnech:

pondělí od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod

středa od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod

v pátek je pokladna uzavřena

Bankovním převodem na účet číslo: 
19-1240103329/0800

variabilní symbol - k doptání na  
kristakova@tyniste.cz, kasparova@tyniste.cz 

nebo na tel. čísle 494 337 353, 494 337 354

PODĚKOVÁNÍ
MĚSTU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Společnost AUDIS BUS s.r.o. děkuje městu 
Týniště nad Orlicí za poskytnutí dotace na 
zajištění dopravy handicapovaných dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
s asistenčním doprovodem do speciálních ZŠ 
a MŠ v Rychnově nad Kněžnou v kalendářním 
roce 2020.

Díky této dotaci je umožněna handicapovaným 
dětem z Týniště nad Orlicí a Petrovic doprava 
za vzděláním ve speciálních ZŠ a MŠ.

Bez finančního příspěvku města Týniště nad 
Orlicí by tato veřejně prospěšná činnost nebyla 
možná.

Děkujeme tímto zejména jménem 
handicapovaných dětí a jejich rodičů.

Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.
Soběslavova 82 | 533 21 Vysoké Chvojno

hledá nového kolegu/kolegyni na pozici
hlavní účetní firmy

Požadujeme:
SŠ/VŠ ekonomického směru

Praxe na obdobné pozici minimálně 2 roky
Znalost podvojného účetnictví u podnikatelského subjektu

Spolehlivost, pečlivost, samostatnost, komunikativnost
Výhodou praxe v lesnickém subjektu

Nástup možný od 1. 1. 2021
Nabízíme:

Práce u zavedené společnosti s dlouholetou tradicí
Individuální finanční ohodnocení odvíjející se od vašich zkušeností

5 týdnů dovolené, Deputátní benefity, Stravenky, Zaškolení stávající účetní

Pracovní náplň:
Kompletní vedení a zpracování účetnictví společnosti  

(zpracování prvotních dokladů, DPH, daňové přiznání, závěrkové práce, inventarizace 
apod.), Spolupráce s daňovým poradcem, Jednání s úřady a externími subjekty

Nabídky zasílejte na adresu firmy, 
email ld@wo.cz nebo osobně do 16. 10. 2020

www.mega-cz.com

REKLAMY
PŘÍMÝ VÝROBCE

Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí | tel.: +420 491 200 471 | gsm: +420 604 791 591 

e-mail: info@mega-cz.com | objednavky@mega-cz.com

REKLAMNÍ AGENTURA MEGA

POLEP 
VOZIDEL

REKLAMNÍ 

TEXTIL

DÁRKOVÉ

PŘEDMĚTY

RAZÍTKA PRACOVNÍ 

ODĚVY

PODPORA
PRODEJE

VELKOPLOŠNÝ

TISK

LETÁKY
TISKOVINY
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Vyzvedněte si na MÚ v Týništi 
seniorskou obálku (kartu pro pří-
pad naléhavé pomoci)

Seniorská obálka je tiskopis, 
který může napomoci v krizových 
situacích. Je určený především 
seniorům anebo zdravotně posti-
ženým, kteří bydlí ve svém domá-
cím prostředí. Obálka, resp. karta 
vznikla ve spolupráci Minister-
stva práce a sociálních věcí a kraj-
ské samosprávy v  rámci projektu 
Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň. Funguje na 
principu I.C.E., neboli „In Case 
of Emergency, což znamená kar-

ta pro případ naléhavé pomoci, 
v případě nouze.

Případů, kdy osamělého se-
niora mohou postihnout náhlé 
zdravotní potíže a  musí volat zá-
chrannou pomoc, přibývá, stejně 
jako výjezdů hasičů nebo policie. 
I v mladším věku mohou být lidé 
často rozrušení, nesoustředění, 
dezorientovaní a  nedokážou od-
povídat na položené otázky, které 
si výjezd záchranky, hasičů nebo 
policie vyžaduje. Velkým uleh-
čením pro přivolanou pomoc je 
v  této situaci dobře vyplněná Se-
niorská obálka.

Každé vyplnění tiskopisu je 
vlastní záležitost seniora nebo 
jeho osoby blízké. Ať už jde o ne-
moci, se kterými se dotyčný léčí, 
léků, které užívá nebo jména 
praktického lékaře. Důležité údaje 
se týkají osob blízkých. Po doho-
dě se všemi složkami IZS je nut-
né, aby tiskopis po vyplnění byl 
složen do tvaru obálky a umístěn 
na viditelném místě v domácnos-
ti. Jedná se pouze o dvě možnos-
ti, kam jej umístit: dveře lednice 
s pomocí magnetky nebo vstupní 
dveře do bytu zevnitř.

Pro zájemce z  Týniště nad Or-

licí a okolí jsme připravili plasto-
vý obal se sponou a  magnetkou 
pro připevnění. Obálku s  tímto 
obalem si můžete vyzvednout na 
Městském úřadě u sociálního pra-
covníka pana Mgr. Bohuslava Ma-
tyse v úředních hodinách.

Děkuji paní Mgr. Janě Tiché, 
panu Mgr. Bohuslavu Matysovi 
a  paní Mgr. Janě Fröhlichové za 
spolupráci a uživatelům přeji, aby 
Seniorskou obálku nepotřebovali 
využít, ale byli s ní připraveni.

PhDr. Veronika Čepelková,
předsedkyně  

Sociální a zdravotní komise

SENIORSKÁ OBÁLKA

Na těch dvou přikázáních spočí-
vá celý Zákon i Proroci.

Matouš 22,40

Stále nás láká jednoduchý život 
sestavený z  příkazů a  zákazů, ří-
zený spolehlivě fungujícími rada-
mi, které by nesly viditelný užitek. 
Mohli bychom mít dobrý pocit, že 
žijeme dobře, a  spokojeně usínat. 
Ovšem jen do chvíle, kdy by se nám 
přestalo dařit, kdy by nás zastihla 
nemoc nebo smrt blízkého člově-
ka, kdy bychom nařízení nemohli 
nebo nedokázali plnit.

Ježíš přišel, aby nás vytrhl z bez-
naděje, aby nás odevzdal Boží mi-
losti. V  takových chvílích je člo-
věku jasné, že sám na svůj život 

nestačí, že se nezachrání svou pílí, 
statečností ani spravedlností. Naše 
vlastní síly nám k  životu nestačí. 
To jsou ty chvíle, kdy se spolu s Je-
žíšem učíme přestupovat nařízení 
Desatera. Láska k  jedinému Bohu 
je ohromná, nádherná svoboda od 
všeho otroctví, které si nás na této 
zemi chce podmanit. Milovat Boha 
znamená vyvázat se z  moci pánů 
tohoto světa, milovat Boha je od-
vaha neposlechnout tyrana nebo 
přijmout život ve vnější nejistotě.

Láska k bližnímu je dobrý vztah 
k  sobě samému, vztah k  člověku 
vedle mne, je to pomoc, respekt, 
vážnost vůči dětem a  každé jedi-
nečné lidské bytosti, je to prostor 
pro vzrůstající Boží království na 

této zemi.

Hospodine, Králi světa, jak po-
divuhodná je tvá pravda, spravedl-
nost a láska. Dej, abychom ji rozu-
měli. Amen

Píseň:
1. Stvoř srdce čisté, Bože, mi 

a ducha přímého, ať v míru žiji se 
všemi, zbav sám mne od zlého!

2. Dej srdce mi, jež v pokoře by 
tobě bilo vstříc; vnoř lásky své je do 
moře, uč milovat tě víc!

3. Svou krví, Pane, obmyj je, by 
nad sníh zbělelo, svůj obraz na ně 
vyryje, vpiš jméno na čelo!

4. Duch svatý rosu milosti mi 
stále v srdce lej, ať mír tvůj v něm 

se uhostí, ať zřím tvůj obličej!

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 379 Stvoř srdce čisté, Bože, mi 
(nápěv 18. stol. / 1871, text J. Baš-
tecký 1871).

Srdečně zveme na shromáždění 
v  říjnu (modlitebna ČCE, V. Opa-
trného 58):

25. 10.–10:30 h, bohoslužby Dík-
činění s večeří Páně a nedělní ško-
lou.

Bohoslužby 11. října se v Týništi 
nekonají. Jsme zváni do Třebecho-
vic na 10.00 h, kde budou boho-
služby pro rodiny s dětmi.

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.



DO JAKÉ VĚKOVÉ SKUPINY PATŘÍTE?

E-MAIL

JAKÝ PRODUKT VÁM V NABÍDCE CHYBÍ? JE NĚCO DALŠÍHO, CO BYSTE NÁM DOPORUČIL/A?

Dotazník

+ 420 608 308 298
tyniste@dskstavebniny.cz

V. Opatrného 989 
517 21 Týniště nad Orlicí

Po - Pá     7:00 - 16:30
So         7:00 - 11:00

TELEFON NAVŠTÍVIL/A JSTE I JINOU  
PRODEJNU DSK STAVEBNIN?

Méně než 25

Ano

Nejsme jen stavebniny!

36 - 50 let

Ne

Více než 65 let25 - 35 let 50 - 65 let

MÁTE ZÁJEM O ZASÍLÁNÍ 
REKLAMNÍCH NOVINEK?

Ano Ne

Získejte 
5 000 Kč

Kontakt:Adresa: Otevírací doba:

Neustále pracujeme na tom, abychom uspokojovali potřeby našich zákazníků, a proto u nás  
naleznete mnohem víc než jen stavební materiál.   

Ačkoliv je nabídka opravdu široká, prostor pro Vaše nápady tu pořád je. 

Stále Vám tu něco chybí? Napište si o to a zapojte se do losovací hry o 5 000 Kč! Vyplňte dotazník  
a vhoďte ho do boxu v DSK stavebninách do 10. 10. 2020. V následujícím týdnu vylosujeme jednoho  

z respondentů, který získá poukaz v hodnotě 5 000 Kč na odběr zboží v našich stavebninách.  
Výherce bude kontaktován telefonicky či e-mailem a video ze slosování bude zveřejněno na našem Facebooku.

Autodoplňky

Kancelářské potřeby Místo pro Váš produkt

Bazénové příslušenství

Obuv a pracovní oděvy

Úklidové prostředky

Popelnice

Chovatelské potřeby

Kanalizace a vodovod Zahradnické potřeby

?
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